
 
 

ที่  ศธ ๐๔๐๕๖/ว 787     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒   
       ๓๕/๔ ถ.ประสำทวิถี อ.แม่สอด จ.ตำก ๖๓๑๑๐   

             25  กุมภำพันธ์  ๒๕๖4 

เรื่อง  ก ำชับมำตรกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM 2.5) และแนวทำงลดและป้องกัน 
 ผลกระทบต่อสุขภำพจำกฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ส ำหรับสถำนศึกษำ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (เฉพำะพ้ืนทีต่ ำบลแม่ปะ) 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ที่ ศธ 04056/ว 49  
  ลงวันที่ 6 มกรำคม 2564 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. รำยงำนสถำนกำรณ์และคุณภำพประเทศไทย          จ ำนวน  1  ฉบับ 
       ภำคเหนือ พื้นที่จังหวัดตำก 

2. มำตรกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM2.5)         จ ำนวน  1  ชุด 
    และแนวทำงลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภำพจำกฝุ่นละออง  
    ขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ส ำหรับสถำนศึกษำ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 แจ้งประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM 2.5) และแนวทำงลดและป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภำพจำกฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ส ำหรับสถำนศึกษำ ควำมแจ้งแล้วนั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ไดต้ิดตำมสถำนกำรณ์และคุณภำพอำกำศ
จำกเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ ระหว่ำงวันที่ 18 – 24 กุมภำพันธ์ 2564 
พบว่ำในพ้ืนที่ต ำบลแม่ปะ อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก มีปริมำณฝุ่นละออง ขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 
มีค่ำ 57 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภำพ (สีส้ม) จึงขอก ำชับให้ท่ำนปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรเร่งด่วน ข้อ 1.3.2 ในมำตรกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM 2.5) และแนวทำงลด
และป้องกันผลกระทบต่อสุขภำพจำกฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ส ำหรับสถำนศึกษำ (QR code) 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร รำยละเอียดตำมสิ่งแนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕ 
โทรสำร ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 
E-mail: prgrouptak2@hotmail.com 

www.pepgtakesa2.com 

ด่วนที่สดุ 
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ประจําวนัพธุ ที� 24 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2564 เวลา 11:00 น. กรณุาระบภุาค

ÀÒ¤àË¹×Í ระบพุื�นที�

คณุภาพอากาศบรเิวณ ต.แมป่ะ อ.แมส่อด, ตาก     
         จากผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในพื�นที�ต.แมป่ะ อ.แมส่อด, ตาก พบปรมิาณฝุ่ นละออง ขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) มคีา่ 57 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร (µg/m3) อยูใ่น
เกณฑเ์ริ�มมผีลกระทบตอ่สขุภาพ

ขอ้แนะนําดา้นสขุภาพ
        ประชาชนทั�วไป: ควรเฝ้าระวงัสขุภาพ ถา้มอีาการเบื�องตน้ เชน่ ไอ หายใจลําบาก ระคายเคอืงตา ควรลดระยะเวลาการทํากจิกรรมกลางแจง้ หรอืใชอ้ปุกรณป้์องกนัตนเองหากมี
ความจําเป็น 
        กลุม่เสี�ยง: ประชาชนกลุม่เสี�ยงควรลดระยะเวลาการทํากจิกรรมกลางแจง้ หรอืใชอ้ปุกรณป้์องกนัตนเองหากมคีวามจําเป็น ถา้มอีาการทางสขุภาพ เชน่ ไอ หายใจลําบาก ตาอกัเสบ
แน่นหนา้อก ปวดศรีษะ หวัใจเตน้ไมเ่ป็นปกต ิคลื�นไส ้ออ่นเพลยี ควรปรกึษาแพทย์
         * ประชาชนกลุม่เสี�ยง หมายถงึ เด็ก คนชรา หญงิมคีรรภ ์และผูป่้วยที�มโีรคประจําตวัในกลุม่โรคทางเดนิหายใจ และโรคหวัใจและหลอดเลอืด
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AQI คณุภาพ
อากาศ

24 ก.พ. 57 98 20 - 11 - 116 เริ�มมผีลกระ
ทบตอ่สขุภาพ

23 ก.พ. 85 126 22 - 10 - 187 เริ�มมผีลกระ
ทบตอ่สขุภาพ

22 ก.พ. 116 153 18 0.02 14 - 226 มผีลกระทบ
ตอ่สขุภาพ

21 ก.พ. 89 124 28 - 12 - 197 เริ�มมผีลกระ
ทบตอ่สขุภาพ

20 ก.พ. 55 87 28 - 9 - 111 เริ�มมผีลกระ
ทบตอ่สขุภาพ

19 ก.พ. 45 80 44 - 7 - 80 คณุภาพปาน
กลาง

18 ก.พ. 68 110 21 0.08 10 - 144 เริ�มมผีลกระ
ทบตอ่สขุภาพ
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 Copyright © 2013-2020 กรมควบคมุมลพษิ

ขอ้มลูคณุภาพอากาศรายวนัเป็นขอ้มลูที�ผา่นการตรวจสอบเบื�องตน้เทา่นั�น หากมคํีาถามกรณุาตดิตอ่ 
สว่นคณุภาพอากาศ กองจัดการคณุภาพอากาศและเสยีง กรมควบคมุมลพษิ
โทร 0-2298-2311-18 (ในเวลาราชการ) หรอื โทร 1650 (นอกเวลาราชการ)

_

ลงิคท์ี�เกี�ยวขอ้ง

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/index.php
https://www.facebook.com/PCD.go.th
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/download.php
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/components/action/change_language.php?lang=EN
http://air4thai.pcd.go.th/services/getNewAQI_XML.php?stationID=76t
http://air4thai.pcd.go.th/services/getNewAQI_JSON.php?stationID=76t
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/components/action/change_parameter.php?parameter=PM25
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/components/action/change_parameter.php?parameter=PM10
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/components/action/change_parameter.php?parameter=O3
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/components/action/change_parameter.php?parameter=CO
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/components/action/change_parameter.php?parameter=NO2
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/components/action/change_parameter.php?parameter=SO2
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/components/action/change_parameter.php?parameter=AQI
https://itunes.apple.com/th/app/air4thai/id594762042?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kathistudio.air4thaimobile
http://cdc.hispace.hicloud.com/000000eJ
http://noisemonitor.net/
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